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In 2017 is het precies vijfhonderd jaar geleden dat
Maarten Luther, een relatief onbekende professor aan
een obscure Duitse universiteit, zich uitsprak tegen de
corruptie van de lokale geestelijken. Die confrontatie
mondde tot ieders verbazing uit in een compleet nieuwe
christelijke stroming: het protestantisme. In Protestanten
beschrijft professor Alec Ryrie de geschiedenis van deze
religie, die volgens historici de basis was voor veel van
de grote veranderingen van de afgelopen eeuwen: het
liberalisme, de industriële revolutie, de
wetenschappelijke revolutie, tolerantie, intolerantie,
kapitalisme, imperialisme, democratie en
fundamentalisme. Ryrie voert de lezer in zijn
omvangrijke boek door de geschiedenis van de
protestanten: vanaf het fragiele begin in Centraal-Europa
tot haar gewelddadige vestiging als staatsreligie op de
rest van het continent; van haar rol in de revoluties tot in
de moderne wereld. Het verhaal van de protestanten,
toont Ryrie, is het verhaal van de moderne wereld.
In ‘Luther’ vertelt hoogleraar geschiedenis Lyndal
Roper het levensverhaal van de Duitse Maarten Luther.
Als de dan nog onbekende Maarten Luther op 31
oktober 1517 in een Duits stadje een theologisch pamflet
op de deuren van de kerk spijkert, kan hij niet voorzien
dat die daad het begin zal vormen van de moderne tijd.
Zijn poging om het christendom te hervormen verdeelt
de westerse kerk tot op het bot en brengt het geloof van
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de mensen in heel Europa aan het wankelen. De
Reformatie is een feit. Maarten Luther (1483-1546)
verenigde vele kanten in zich. Hij was een zeer gelovig
mens maar werd tegelijk verscheurd door spirituele
twijfel. Luther was een fantastisch schrijver wiens
vertaling van de Bijbel de Duitse taal definitief zou
vormen. Hij was een getrouwde ex-monnik die de
menselijke seksualiteit bevrijdde van het stigma van de
zonde. Een religieuze fundamentalist, een jodenhater en
een politiek reactionair. In deze nieuwe, gezaghebbende
biografie laat Lyndal Roper zien hoe een ogenschijnlijk
kleine daad van verzet leidde tot een strijd tegen de
overheersende macht van de kerk. Roper beschrijft de
tegenstrijdige psychologische krachten waardoor Luther
werd gedreven en de enorme invloed die hij heeft gehad
op het verloop van de Europese geschiedenis. Nieuwe,
gezaghebbende biografie over de man die de Reformatie
ontketende
De doden waren haar werk. Ze leefde met ze, werkte
met ze, bestudeerde ze. Ze droomde zelfs van ze. Ze
vond moord niet meer schokkend, maar nog steeds
walgelijk. Het eerste slachtoffer wordt op de stoep
gevonden, in de stromende regen. Het tweede
slachtoffer ligt in de tuin van het gebouw waar ze
woonde. Inspecteur Eve Dallas ziet genoeg
overeenkomsten. Zo waren beide slachtoffers mooie en
zeer succesvolle vrouwen – hun glamoureuze bestaan
en hun liefdesleven hielden de hele stad bezig. De
relaties die ze onderhielden met de machtigste en rijkste
mannen van New York bieden Eve een lange lijst met
verdachten – onder wie haar eigen geliefde, Roarke.
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‘Robb serveert een klassieke whodunnit.’ Publishers
Weekly ‘Ik kan niet wachten om weer een nieuwe te
gaan kopen.’ Coventry Telegraph
The Darkness is coming … When it strikes, Volka, Carl,
6T9 and Sundancer will have to join forces with an
unlikely ally to learn the key to defeating it. An ally that is
cold, cunning and despises all of them—Alexis, Captain
Darmadi’s wife. If Volka and Carl can manage not to kill
her, 6T9 can refrain from sleeping with her, and
Sundancer can keep them all from being blown up,
humanity may have some hope. Strap in! It’s bound to
be a bumpy ride.
Nomi wordt als kind van acht weggenomen van haar
familie en opgenomen in een ashram, waar een
charismatische en imponerende goeroe de leiding heeft.
Achter de charme van Guruji gaat echter een
roofzuchtige dreiging schuil, en Nomi ziet en beleeft
gevaar dat ze met haar jonge geest geen plek kan
geven. Twintig jaar later keert Nomi terug naar het stadje
waar de ashram zich bevond, Jarmuli. Het voorheen
spirituele hart van India, het centrum van de genezing,
heeft plaatsgemaakt voor een bruisende trekpleister voor
koopmannen, bezoekers en vrolijke toeristen die hun
dromen najagen te midden van de tempels uit haar
jeugd. Op zoek naar wat er gebeurde met haar familie al
die jaren terug wordt het geweld dat roert onder de
serene oppervlakte van het stadje langzaam zichtbaar.
Wanneer ze terugkomt bij de ashram, die nog altijd bezit
van haar heeft in haar dromen, ontdekt Nomi dat
sommige littekens niet uit te wassen zijn. Anuradha Roy
bereikte met Een atlas van onmogelijk verlangen maar
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liefst zestien landen en het debuut werd door World
Literature Today benoemd tot een van de zestig meest
invloedrijke boeken over het India van de moderne tijd.
Haar tweede roman, The Folded Earth, ontving de Hindu
Literary Prize in 2011, de Economic Crossword Prize in
2012 en belandde op de longlist van de Asian Literary
Prize. Met haar derde boek, Slapen op Jupiter, werd zij
genomineerd voor de Man Booker Prize 2015 en begin
2016 won zij de DSC Prize for South Asian Literature.
‘Roy heeft het meest krachtige wapen uit het arsenaal
van een schrijver gebruikt - de vorm van de roman, met
zijn vermogen om tegelijkertijd universeel en specifiek te
zijn - om onbevreesd het verborgen gezicht van de
Indiase spiritualiteit te ontmaskeren in tijden waarin
seksueel misbruik hoogtij viert.’ The Guardian ‘De
thema’s van ontnomen onschuld, de uitvlucht in
verbeelding en de neiging om dingen te negeren worden
subtiel en met gevoel behandeld in een van de beste
verhalen van de afgelopen jaren. Anuradha Roy levert
met dit poëtische werk van verlichtend proza een
belangrijke bijdrage aan een essentieel debat en
verdient een groot lezerspubliek in India en daarbuiten.’
Independent ‘Door het accent te leggen op geweld
tegen vrouwen en kinderen is Roys boek niet alleen
ongelofelijk punctueel, maar ook buitengewoon dapper.’
The National Uit het juryrapport van DSC Prize for South
Asian Literature 2016: ‘Wij kozen Slapen op Jupiter van
Anuradha Roy vanwege de elegantie, flair en
leesbaarheid. Talrijke ethische kwesties worden op een
bondige manier aan de orde gesteld door middel van
een lovenswaardige bewoording.’
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First contact didn’t go as planned… Time Gate 8, one of
humanity’s portals between the stars, has been overrun
by a mysterious alien intelligence, and the planet
Luddeccea is now cut off. Haunted by those she left
behind, Commander Noa Sato is on a desperate mission
to save her homeworld. Navigating the ancient Ark, she
seeks a hidden gate that will transport her ship to Earth
and the Galactic Fleet. But the Luddeccean system
harbors dangers, and so does her crew. The only crew
member she completely trusts is James Sinclair, but he
doesn’t trust himself. James isn’t the man he once was.
He has a hunger that is never sated, kills without regrets,
and is fitted with extraordinary augments he doesn’t
remember getting. Can James control his augments, or
will they control him? In a future where almost all
humans are augmented, James’s answer and Noa’s
mission will determine the fate of the human race … and
the enemy is already within the gates.
Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en
ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende
overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen
schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún
profeet, groter dan Jezus. Ook tegenwoordig zijn er nog
groepen die Apollonius beschouwen als een belangrijke
leraar. In de eerste eeuw trok filosoof Apollonius van
Tyana door vele landen. Hij maakte indruk door zijn
ascetische levenswijze en spoorde zijn toehoorders aan
tot saamhorigheid en behulpzaamheid. Hij legde
partijtwisten bij, verleende hulp, verrichtte wonderen en
herstelde oude religieuze gebruiken. Philostratus
biografie is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.
Page 5/16

Read Online Heretic Archangel Project Book
Three
Het leven van Apollonius is een bonte verzameling
reisbeschrijvingen, verhalen over exotische dieren, de
zeden van vreemde volken en gesprekken met koningen
en keizers. Dat alles in een kader van literaire,
mythologische en historische toespelingen. Mede
daarom is zijn boek door de eeuwen heen veel gelezen.
The Darkness will strike again … The last time Carl,
Volka, and 6T9 fought the Dark, 6T9 failed Volka. If he
wants her and all the carbon based life forms that he
loves to survive, he needs to change. Change for an
android is as easy as flipping a switch, but dealing with
the consequences is not so simple. To save Volka, he’ll
have to give up part of himself that Volka adores. He’ll
need to become something an innocent, peace loving
sex ‘bot was never designed to be, something he
despises. To save Volka and the galaxy he’ll need to
become … Android General 1.
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op
me gemaakt. Het is niet alleen spannend van begin tot
eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com
De Da Vinci Code is een van de beroemdste thrillers
aller tijden. Een bloedstollend avontuur waarin je meteen
van alles opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof.
Voor deze speciale jeugdeditie heeft Dan Brown zijn
verhaal bewerkt en ingekort. Professor Robert Langdon
loopt in Parijs een afspraak mis met een medewerker
van het Louvre; die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord.
Voor de politie is Langdon de belangrijkste verdachte.
Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op de
vlucht. Hij weet dat de conservator aanwijzingen heeft
achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu
Page 6/16

Read Online Heretic Archangel Project Book
Three
begint hij een speurtocht naar de reden van de moord.
Maar de politie en de moordenaar zitten hun op de
hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da
Vinci Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en
Inferno, zijn verfilmd.
Commander Noa Sato doesn’t believe in aliens. She’s
wrong. Imprisoned on her home planet, accused of
aiding an alien invasion, Noa witnesses the beginning of
a genocide—however, the murderers are not aliens, but
her own people. Launching a daring attempt to reach the
Galactic Fleet, she makes an unlikely ally in stranded
professor, James Sinclair. But James is not all that he
seems. James is not the man he once was. He has
technological augments that give him extraordinary
abilities. His augments protect Noa and himself, but he
has no memory of how he came to have them. Worse,
the changes may be more than physical. Noa’s mission
and the answer to James’s mystery will put them at the
center of a confrontation of galactic proportions. A
confrontation that challenges the boundaries between
human and alien, man and machine. A confrontation that
might spell the doom of the entire human race. This set
includes: Archangel Down. Archangel Project Book 1
Noa's Ark. Archangel Project Book 2 Heretic. Archangel
Project Book 3 Carl Sagan's Hunt for Intelligent Life in
the Universe: A Novella
Deze door PEN/USA bekroonde roman bewijst
nogmaals Le Guins meesterschap. Ze schrijft over
universele vragen: Welke gaven heb ik? Wat ben ik
verplicht aan familietradities? Kan ik mijn eigen pad
kiezen? Een opwindend, ontroerend verhaal dat prachtig
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poëtisch tot leven komt. De bewoners van de Oplanden
zijn als hun land: fel, trots en hard. Ze zijn arm, maar hun
gaven zijn kostbaar. Sommigen kunnen met één blik,
gebaar of woord dieren roepen, vuur maken of land
verplaatsen. Anderen kunnen ledematen verwringen,
een geest onderwerpen, een slopende ziekte geven.
Twee jeugdvrienden besluiten hun gave niet te
gebruiken. Het meisje Gry wil geen dieren naar de slacht
roepen. Orrec draagt een blinddoek om te voorkomen
dat zijn ogen en zijn woede doden. Maar kun je je eigen
weg gaan als je gave bepaalt wie je bent? Ursula Le
Guin (1929) is een van de grootste sf- en fantasyauteurs. Haar Aardzee-cyclus en romans als De
linkerhand van het duister zijn klassiekers. Onder haar
bekroningen bevinden zich de National Book Award en
de Pushcart Prize. In 2000 verleende de Library of
Congress haar de Living Legends Award.
Tilly Cole is net weer single en verruilt in een opwelling
het bruisende Londen voor een klein stadje. Ze maakt
een nieuwe start en gaat werken voor Max en zijn
dertienjarige dochter Lou. Al snel blijkt ze zich te
bevinden in een broeinest van roddels, intriges en
rivaliteit rondom de aantrekkelijkste man van de stad:
Jack Lucas. Maar Tilly heeft geen zin om mee te doen
aan de 'Jackrace'. Bovendien heeft Jack de reputatie
een echte versierder te zijn. Is ze nu gewoon een
verstandige meid of laat ze de liefde van haar leven
lopen?

De daemon is een moorddadig computerprogramma
dat opdrachten geeft aan andere software en op die
manier mensen vermoordt, soldaten rekruteert en
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kapitaal verplaatst. De daemon heeft de wereld
veroverd. Het heeft alles, echt alles onder controle
en is hard op weg de menselijke beschaving te
verwoesten. Eén man staat op. Voormalig
rechercheur Pete Sebeck vecht tegen de daemon en
hij wordt leider van de opstand. Lukt het Sebeck om
de nietsontziende software te vernietigen?
A standalone adventure in the Archangel Project
universe. On an icy, barren world, a starship dreams
of doom… Throughout the galaxy, the reclusive alien
race known as The One are incapacitated by terror.
On the planet Luddeccea, wolf-human hybrid Volka
harbors a terrible secret…a secret that must explain
her nightmares. Trapped on a luxurious asteroid,
pleasure ‘bot 6T9 struggles to find purpose—until he
receives a message from an Unidentified Caller. The
worlds of The One, Volka, and 6T9 are about to
collide. The galaxy will be shaken to its core. The
starship is waking.
DAEMON: superspannende actie en een onthutsend
toekomstbeeld dat sneller werkelijkheid wordt dan je
denkt. Het begint allemaal als het overlijdensbericht
van Matthew Sobol online verschijnt... Sobol was
een legendarische computerspelontwerper. Hij
overleed vroegtijdig maar hij liet iets achter op
internet, een daemon, dat online
overlijdensberichten scande en een hele reeks
programma's activeerde. Programma's die geld
verplaatsen, die mensen rekruteren en vermoorden
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en maar één doel beogen: een totale herziening van
de wereldorde. Daniel Suarez is een onafhankelijke
systeemconsultant voor de Fortune top duizendbedrijven en heeft software ontworpen en ontwikkeld
voor o.a. de wapenindustrie en de
entertainmentindustrie. Hij is een fervent gamer, gek
op technologie en hij woont in Los Angeles.
`Daemon is voor romans wat The Matrix was voor
films: de maatstaf voor toekomstige romans over
technologie.' Rick Klau, Google
In the year 2432, humans think they are alone in the
universe. They’re wrong. Commander Noa Sato
plans a peaceful leave on her home planet
Luddeccea ... but winds up interrogated and
imprisoned for her involvement in the Archangel
Project. A project she knows nothing about.
Professor James Sinclair wakes in the snow, not
remembering the past twenty four hours, or knowing
why he is being pursued. The only thing he knows is
that he has to find Commander Sato, a woman he’s
never met. A military officer from the colonies and a
civilian from Old Earth, they couldn’t have less in
common. But they have to work together to save the
lives of millions—and their own. Every step of the way
they are haunted by the final words of a secret
transmission: The archangel is down.
Henry is nooit verliefd geweest. Tot Grace aan het
begin van het examenjaar bij hem op school komt.
Grace is vreemd. Ze draagt jongenskleren. Ze loopt
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met een kruk. Ze zegt nee tegen het
hoofdredacteurschap van de schoolkrant, waar
Henry al jaren van droomt. Het is overduidelijk dat
Grace een groot verdriet met zich meedraagt. En
toch. Henry wordt verliefd op haar. Tot over zijn
oren, met open ogen, met alle kans op een gebroken
hart. Want als je geen risico durft te nemen voor de
liefde van je leven... wanneer dan wel?
The final chapter in the Archangel Project Series.
Beyond the borders of known space a Dark Fleet is
gathering… Volka, 6T9, Carl Sagan, and their band of
sentient faster-than-light ships are charged with
finding the Dark’s forces. But the enemy is closer
than any realize, and the Dark’s next strike will be
sooner than they think. When the attack comes our
heroes will be forced to evolve once more. Volka has
become a true telepath. To fight the Dark, she must
become a true leader as well. 6T9 is capable of
destruction with a machine’s lack of remorse. He
must learn when to stay his hand...not just to save
humanity, but to keep the woman he loves. They
must succeed, because the Dark has been evolving
too. Carefully. Methodically. And it will stop at
nothing short of the extinction of the human race.
Harry Dresden is de enige tovenaar in Chicago met een
vermelding in de Gouden Gids. Je zou verwachten dat
hij zijn handen vol heeft aan klussen, maar er is geen
werk voor Dresden, magisch of anderszins. Net als hij
zelfs geen maaltijd meer kan betalen, vinden er moorden
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plaats die zijn bovennatuurlijke kennis vereisen:
verscheurde lijken, vreemde pootafdrukken, volle
maan... Al snel zit Dresden klem tussen schietgrage FBIagenten, een bende gedaanteveranderaars, een
bedreigde maffiabaas en de erfgenaam van een oeroude
vloek en zijn verloofde.
To protect the human race, 6T9 evolved with the flip of a
switch and a few lines of code. But he’s made himself a
killer as well as a protector. The programming that may
save humanity has driven him from Volka, the woman he
loves. In the heart of the Dark’s first strike against the
Republic, 6T9 must discover what he has become, who
he wants to be, and who he wants to be with. Slowly and
almost unnoticed, Volka has been evolving, too.
Heartbroken by 6T9’s departure, she is torn between
love and duty. Accepting the latter, she takes a mission
that will lead her to the edge of the universe. There, she
will be tested, and her evolution will pass a point where
there will be no turning back. An android who has
become more than a sex ‘bot, a mutant who has
developed startling abilities, 6T9 and Volka have become
more than human. The changes they’ve endured may
save the galaxy, but have driven them further apart. Will
they find a way forward together, or will the bond
between them be another casualty of the Dark?
Salman Rushdie, een van de grote auteurs van onze tijd,
heeft een adembenemende roman geschreven, een
mengeling van geschiedenis, mythologie en een tijdloos
liefdesverhaal. In de nabije toekomst, nadat New York is
getroffen door een zware storm, ontdekt een nuchtere
hovenier dat zijn voeten de grond niet meer raken. Een
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stripboekschrijver wordt wakker in zijn slaapkamer en
ziet een geheimzinnig wezen dat lijkt op zijn eigen
creatie. Een verleidelijke rijke-mannen-verslindster wordt
geronseld om krachten te bestrijden die het
voorstellingsvermogen te boven gaan. Zonder het te
weten stammen zij allemaal af van grillige, wispelturige,
lichtzinnige wezens, de jinns, die in een parallelle wereld
leven, door een dunne sluier afgescheiden van de onze.
Wanneer de grens tussen de werelden definitief wordt
doorbroken, zullen de kinderen van de jinns een
belangrijke rol spelen in een grootse oorlog tussen rede
en religie, licht en duister. Rushdies roman, geïnspireerd
op de traditionele ‘wonderverhalen’ uit het Oosten, is
een satirisch, vrolijk en bovenal prachtig eerbetoon aan
de kracht van verhalen, en een meesterwerk over
eeuwenoude conflicten die ook de huidige wereld
beheersen.
Een jaar nadat de oorlog met de Tsurani is afgelopen,
wordt prinses Anita op de dag van haar huwelijk met
prins Arutha in Krondor getroffen door een giftige pijl.
Om zijn geliefde te redden, besluit de ontredderde
Arutha op zoek te gaan naar het geheimzinnige kruid dat
zilverdoorn heet en dat alleen groeit in de nabijheid van
het Zwarte Meer, in het land dat voor elfen en
Machtswevers verboden is. Vergezeld door een huurling,
een minstreel en de voor zijn leeftijd wat al te slimme dief
Robbie de Hand, gaat hij op weg. Eenmaal ter plekke
wacht hem tot zijn grote ontsteltenis een hinderlaag van
een leger van huurlingen en getrouwen van de
legendarische Mumandamus, ooit de grote leider van de
Moredhel, de volgelingen van het Onzalige Pad.
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Ontsnappen is onmogelijk, zo lijkt het. Dat denkt ook
Arutha. Maar hij weet nog niet wat de toekomst voor hem
in petto heeft.
Het derde deel van de succesvolle reeks rond de
avonturen van de onsterfelijke Nicolas Flamel. Nadat ze
in Parijs ontsnapt zijn aan de klauwen van Macchiavelli,
reizen Sophie en Josh naar Londen. Zonder zijn
magische boek wordt Nicolas Flamel elke dag zwakker
en zijn vrouw Perenelle zit nog steeds opgesloten in
Alcatraz. Nu de krachten van Josh zijn ontwaakt zoeken
ze dringend een Oudere die hem kan leren hoe deze te
gebruiken. Maar de enige Oudere die in aanmerking
komt is waanzinnig: de legendarische Gilgamesj Actie,
spanning, mythologie, magie en bekende historische
personages; De tovenares is een waardig nieuw
hoofdstuk in de avonturen van Josh en Sophie die
samen met de onsterfelijke Nicolas Flamel de
kwaadaardige John Dee bestrijden.
Nederlandse vertaling van een geschrift van de profeet
en godsdienststichter Mani (derde eeuw).

Een nieuwe thriller van bestsellerauteur Karen Rose,
de koningin van Romantic Suspense. ‘Het kwaad in
jou’ (Monster in the Closet) is wederom doorspekt
met spanning, erotiek, intriges, moord en bedrog.
Rechercheur Clay Maynard spoort vermiste kinderen
op, maar zijn eigen dochter Taylor is door haar
moeder jarenlang bij hem weggehouden. Al sinds
haar jeugd heeft haar moeder Taylor verteld dat haar
vader een monster is, maar nu ze hem eindelijk
ontmoet kan ze dat beeld bijstellen. Terwijl Taylor
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werkt als therapeut en eindelijk nieuwe
vriendschappen en familiebanden durft aan te gaan,
ligt er een gevaar op de loer. Een gevaar dat
duisterder en bedreigender is dan iedereen kan
vermoeden... Karen Rose schrijft thrillers die
wereldwijde bestsellers zijn. Voor haar boeken werd
zij meermaals bekroond. Karen Rose woont en werkt
in Florida.
De 64-jarige Jennifer White is een gepensioneerde
orthopedisch chirurg die aan de ziekte van alzheimer
lijdt. Haar zoon en dochter doen hun best om met
haar stemmingswisselingen, verwarring en
zwerftochten om te gaan, maar hebben zo hun eigen
problemen. Als Jennifers beste vriendin Amanda
vermoord wordt aangetroffen, waarbij vier vingers
met chirurgische precisie zijn verwijderd, is Jennifer
de hoofdverdachte. Jennifer kan zich echter niet
herinneren of ze de moord heeft gepleegd. Terwijl zij
steeds meer haare grip op de werkelijkheid verliest,
doen haar kinderen hun uiterste best om te
voorkomen dat Jennifer wordt opgesloten.
Hersenspinsels is het portret van een complexe
vriendschap tussen twee vrouwen waaraan een
groot geheim ten grondslag ligt. Deze ontroerende
en verbluffende roman is soms pijnlijk om te lezen,
maar toch kun je hem niet meer wegleggen.
At the edge of the galaxy, a research station has
gone dark… Volka, 6T9, and Carl Sagan are called to
help in the rescue mission … A mission that triggers
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telepathic nightmares in their starship so terrifying
battle hardened Galactic Marines break down and
weep. They’re about to discover some nightmares
are real. The Darkness is Rising.
Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot
180 over het immense Romeinse Rijk heerste, is de
laatste grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa.
In de Persoonlijke notities, die hij waarschijnlijk
tussen 170 en 180 schreef, geeft hij zich rekenschap
van zijn idealen en twijfels. Met meer warmte dan je
van een stoïcijn zou verwachten, legt Marcus
Aurelius de nadruk op de sociale plichten en
gevoelens van saamhorigheid die hieruit
voortvloeien. Een ander steeds terugkerend thema is
de innerlijke vrijheid van de mens. Lichamelijk
ongemak en andere tegenspoed hoeven geen vat te
hebben op het innerlijk kompas.
HereticArchangel Project. Book 3C.
GockelArchangel ProjectBooks 1, 2, 3, and Bonus
NovellaC. Gockel
Parafrase van de Orpheusmythe, waarin een
fotograaf op zoek gaat naar zijn minnares, een
plotseling van de aardbodem verdwenen
wereldberoemde popzangeres.
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